
osW|ADczEN|E MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
{. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z p'ilwdą starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym pnzypadku zastosowanla, na|eżry

wpisać ..nie dotvczv'n.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do
objętego małżeńską wspó|nością majątkową.
oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kĘu i za granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
W części A oświadczenia zawańe są informacie jawne, w części B zaś informacje niejawne
doĘezące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ofaz mieisca położenia
nieruchomości.
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Zasoby pienięŹne. '-/^"l ,. Środki"pienĘŹne zgromadzone w walucie po|skiej:''..'. 'il'((.,....Q!q |'ę .
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam



tv.
1.

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małŹonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samoządu terytońa|nego, ich
zv,tiękÓw |ub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre podlegało zbyciu w drodze
pzetargu _ naleŻy podaĆ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

a kcj e te sta nowią pa r i e| wię r<ś;"i ;.i .: o ;); 5l."j i,** 
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Z tego ĘĄułu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochÓd w wysokości: ...''.'.'...'..'

2. Zarządzam działa|nością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działa|ności (na|eży podać formę prawną i przedmiot działa|ności):.....'...........
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jestem członkiem zarządu (od kiedy): .''.....i....'..'.'
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Zobowiązania pienięŹne o wartości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostaĘ udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem' w jakiej wysokoŚci):
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań, 233 $ { Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

^I ]I

#,D'k'" ''ł.u-.l.,\,'' .'tJu",J*'.....-..'-.. 
ńi;jścóiło3ć, Jatal 

V 
(Podpis)

Stpuu* rl^r-r{\n'l/


